file_0.png

file_1.png

INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS TRANSDISCIPLINARES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

2
Sala 7003 – Prédio da Reitoria – http://www.ufmg.br/ieat - (31) 3499-4123; 3499-5509

CHAMADA 04/2006

PROGRAMA GRUPOS DE PESQUISA

IEAT/UFMG


O Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT/UFMG) informa que estão abertas, a partir de 25/09/06, em regime de “fluxo permanente” e com deliberação periódica, as inscrições para credenciamento de GRUPOS DE PESQUISA transdisciplinares pelo IEAT.

I. SOBRE O PROGRAMA

	O Programa de GRUPOS DE PESQUISA credenciados do IEAT/UFMG (regulamento disponível no sítio do IEAT: http//www.ufmg.br/ieat) tem por objetivo servir como instrumento para o desenvolvimento de  pesquisas avançadas e transdisciplinares aprovadas e abrigadas pelo IEAT.
	Os Grupos de Pesquisa do IEAT deverão ser formados por pesquisadores com excelência, produtividade e senioridade comprovadas e apoiarem-se em projeto de caráter avançado e transdisciplinar, conforme os fins e objetivos do Instituto.


	Os grupos deverão ser formados por maioria de pesquisadores da UFMG, facultada a participação de professores e pesquisadores externos à Instituição, na condição de colaboradores ou associados.


	Os grupos de pesquisa credenciados terão apoio operacional do IEAT, mas, em princípio, não receberão qualquer tipo de infra-estrutura, remuneração, bolsas, auxílio financeiro e nem justificarão liberação parcial ou plena dos pesquisadores e professores envolvidos junto aos departamentos, unidades ou estruturas equivalentes em que se encontram lotados.


	Os projetos e credenciamentos dos grupos de pesquisa deverão ser aprovados para um período de um ano, ao final do qual poderão ser renovados pelo Comitê Diretor.



II. SOBRE OS PROJETOS

Os projetos deverão considerar:
1) os requisitos de um centro de excelência, além das exigências próprias de um instituto de pesquisa, que tem como missão promover a transdisciplinaridade;
2) os cuidados especiais exigidos na montagem da equipe, que deverá ser constituída por membros de reconhecida competência, oriundos de diferentes áreas ou subáreas do conhecimento, tendo por coordenador do projeto pesquisador sênior, com currículo sólido que evidencie larga experiência na pesquisa;
3) o projeto de pesquisa deverá conter tema situado na fronteira do conhecimento, compartilhado por diferentes disciplinas e levar a resultados capazes de impactar o estado de arte do conhecimento, gerando o novo e abrindo-o ao futuro;
 4) a metodologia deverá estabelecer estratégias e parâmetros que permitam o trânsito nas diferentes áreas do conhecimento, mediante a inclusão de operadores capazes de atuar nos vazios e interfaces das disciplinas, preenchendo-os e superando-as.
5) Deverão conter cronograma de atividades e produtos esperados ao final do período de credenciamento do projeto no IEAT.


III. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE GRUPOS
Os grupos interessados deverão se inscrever, em qualquer época do ano, encaminhando ao IEAT os seguintes documentos:
	Ofício de encaminhamento apresentando o grupo;
	Formulário de inscrição próprio disponível no endereço http//www.ufmg.br/ieat.

	Projeto de Pesquisa detalhado. 


No momento em que adota essa nova sistemática, o Instituto reitera que sua natureza não é a de um órgão de fomento, mas sim de um centro de pesquisa, com a missão de promover estudos de caráter transdisciplinar e de ponta na UFMG.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo correio eletrônico “info@ieat.ufmg.br” ou pelos telefones 3499-4123 e 3499-5509.



Belo Horizonte, 25 de setembro de 2006.




Prof. Carlos Antônio Leite Brandão


